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IV.            
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských 
průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. 

 
A. Obecná část 

 
1. Zhodnocení platného právního stavu, včetně zhodnocení současného stavu 

ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 
 

Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, 
upravuje tři typy občanských průkazů – občanský průkaz se strojově čitelnými údaji 
a kontaktním elektronickým čipem, občanský průkaz se strojově čitelnými údaji (bez 
kontaktního elektronického čipu) a občanský průkaz bez strojově čitelných údajů. Občanský 
průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem je nepovinným 
osobním dokladem občana a je vydáván za správní poplatek 500 Kč.  

 
Platná právní úprava není diskriminační ani nemá dopad na rovnost mužů a žen, neboť 

občanský průkaz je povinným osobním dokladem občana bez ohledu na jeho pohlaví, rasu, 
barvu pleti atd. Podrobnosti jsou uvedeny v závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace. 
 

2. Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy, včetně dopadů 
navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti 
mužů a žen  

 
Plošné zavedení občanských průkazů se strojově čitelnými údaji a s kontaktním 

elektronickým čipem je důležité v především souvislosti s vytvářením Národní identitní 
autority a možnosti budoucího maximálního využití tohoto identitního prostoru, kdy bude stát 
garantovat svým občanům využití elektronické identifikace. 

 
Navrhovaná úprava ruší vydávání občanských průkazů bez kontaktního elektronického 

čipu, nadále však bude občanský průkaz povinným osobním dokladem občana bez ohledu na 
jeho pohlaví, rasu, barvu pleti atd. Navrhovaná úprava není žádným způsobem diskriminační, 
všichni občané mají stejná práva a povinnosti, nemá tudíž ani dopad na rovnost mužů a žen. 
Podrobnosti jsou uvedeny v závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace. 
 

3. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku 
 
Česká republika bude od září 2018 povinna rozpoznávat elektronickou identitu 

ohlášených identitních systémů ostatních členských států Evropské unie, v této souvislosti 
je vytvářena Národní identitní autorita, tedy identitní prostor pro občany České republiky. 
Plošné zavedení občanských průkazů s kontaktním elektronickým čipem je nezbytné zejména 
z důvodu maximálního využití tohoto identitního prostoru. Podrobnosti jsou uvedeny 
v závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace. 
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4. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České 
republiky 

 
Navrhovaná právní úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky, 

relevantní je zejména s čl. 10 odst. 3 Listiny základních práv a svobod a čl. 79 odst. 1 
a čl. 105 Ústavy. 

 
5. Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 

judikaturou soudních orgánů Evropské unie nebo obecnými právními zásadami 
práva Evropské unie 
 
Návrh nezapracovává do českého právního řádu právo Evropské unie a je s právem 

Evropské unie v souladu. Předmětu navrhované právní úpravy se dotýkají: 
- nařízení eIDAS a Prováděcí nařízení komise (EU) 2015/1502 ze dne 8. září 2015, 

kterým se stanoví minimální technické specifikace a postupy pro úrovně záruky 
prostředků pro elektronickou identifikaci podle čl. 8 odst. 3 nařízení eIDAS, 

- směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů. (Návrh zákona je dále v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jenž danou 
směrnici implementuje do právního řádu České republiky.) 

 
6. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, 

jimiž je Česká republika vázána 
 

Na danou oblast se nevztahují mezinárodní smlouvy, navrhovaná právní úprava není 
v rozporu s mezinárodními smlouvami. 
 

7. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad na státní rozpočet, ostatní veřejné 
rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky a sociální dopady 

 
Odhadované náklady rezortu Ministerstva vnitra by v prvním roce neměly překročit 

250 milionů Kč, v letech následujících pak 140 milionů Kč. Tyto náklady zahrnují úpravu 
systému Cestovních dokladů s biometrickými prvky – CDBP, jehož součástí je také technické 
řešení výroby občanských průkazů, prostředky na uživatelskou podporu middleware druhé 
úrovně, zvýší se také náklady na jeden občanský průkaz (zhruba o 65 Kč). Dojde rovněž 
k rozšíření položkové sklady informačních systémů evidence občanských průkazů a evidence 
cestovních dokladů o mobilní telefonní číslo a e-mailovou adresu. 

 
Pro ostatní rezorty by výše nákladů neměla překročit 90 mil Kč (zejména v souvislosti 

s úpravami informačních systémů). 
 

Konkrétní výše nákladů bude záviset na počtu dokladů vydaných v jednotlivých 
letech, tento počet nelze předem přesně odhadnout. Podstatný bude též výsledek jednání 
o technickém řešení se Státní tiskárnou cenin. Podrobnosti jsou uvedeny v závěrečné zprávě 
z hodnocení dopadů regulace. 

 
Prostředky na zajištění uvedení novely zákona do praxe bude Ministerstvo vnitra 

požadovat v rámci jednání o státním rozpočtu jako navýšení rozpočtové kapitoly. 
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Předkládaná právní úprava nemá žádné negativní dopady na podnikatelské prostředí 
ani v sociální oblasti.  

 
8. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí 

a osobních údajů 
 

Dochází k rozšíření okruhu zpracovávaných osobních údajů. K těmto změnám dochází 
v rámci již existujících zpracování a využívání osobních údajů. 

 
Z hlediska ochrany soukromí a osobních údajů nebyly identifikovány žádné negativní 

dopady, je zajištěna standardní ochrana v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. 
 

 
9. Zhodnocení korupčních rizik 

 
Právní úprava jako celek nevybočuje z rámce obvyklých principů obdobných právních 

úprav a je plně v souladu s obecnými právními úpravami v tomto směru a nejsou s ní spojena 
žádná přímá či nepřímá korupční rizika. 
  

9.1. Přiměřenost 
 
 Rozsah množiny subjektů, na něž se návrh zákona vztahuje, je odpovídající účelu 
navrhované právní úpravy. 
 
 Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že navrhované novely zákonů neúměrně 
nerozšiřují kompetence orgánů veřejné správy. 
 

9.2. Efektivita 
 
 Návrh zákona má přímý dopad především na občany.  

 
Rozšířením rozsahu vedených údajů v informačních systémech evidence občanských 

průkazů a evidence cestovních dokladů se zefektivní výkon státní správy. Na úseku 
občanských průkazů a cestovních dokladů dojde ke zvýšení efektivity služeb občanům. 

 
Elektronická identifikace přinese občanům úsporu času tím, že nebudou muset vždy 

osobně na úřady, ale řadu úkonů mohou vykonat přes internetové připojení. 
 

 Na tuto právní úpravu by měla navazovat i osvěta, ve které bude veřejnost seznámena 
s navrženými úpravami.  
 
 Orgán veřejné moci, který bude odpovědný za implementaci je Ministerstvo vnitra  
a obecní úřady obcí s rozšířenou působností. 
 
 Mechanismy pro dodržování právního předpisu a sankce za porušení: v návrhu zákona 
je vymezen přestupek spočívající v ohrožení dat v identifikačním certifikátu v kontaktním 
elektronickém čipu. 
 

9.3. Odpovědnost 
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 Z návrhu zákona je zřejmé, který orgán je kompetentní v dané věci rozhodovat, neboť 
jsou novelizovány konkrétní právní předpisy.  
 
 9.4. Opravné prostředky a kontrolní mechanismy 
 
 Návrh zákona neupravuje nové opravné prostředky ani kontrolní mechanismy. 
 

9.5. Poptávková a nabídková stránka 
 
 Návrh neupravuje nová řízení a rozhodování v dané oblasti a nebude mít tedy vliv 
na změnu případných korupčních rizik. Na základě vládou schváleného Etického kodexu 
úředníků a zaměstnanců veřejné správy jsou přijímány také vnitřní předpisy jednotlivých 
úřadů.   
 

9.6. Transparentnost a otevřená data 
 
 Návrh zákona nestanoví povinnosti ke zveřejňování informací podle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

 
 

10. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
 
Navrhovaná právní úprava nemá dopad na bezpečnost ani obranu státu. 
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B. Zvláštní část 
 
 
K části první – změna zákona o občanských průkazech 
 
K čl. I  bodu 1 

Navrhuje se, aby občanský průkaz byl nosičem identifikačního certifikátu 
umožňujícím vzdálenou elektronickou identifikaci a autentizaci držitele občanského průkazu 
a dále, aby se občanský průkaz se strojově čitelnými údaji bez kontaktního elektronického 
čipu přestal vydávat. 
 
K čl. I bodu 2, 3, 4, 7, 8, 20 a 31 

Legislativně-technické úpravy v souvislosti se skutečností, že se zrušuje vydávání 
občanského průkazu se strojově čitelnými údaji bez kontaktního elektronického čipu. 
 
K čl. I bodu 5, 6, 24 a 25 

V souvislosti s bodem 1 se upravuje, co bude obsahem kontaktního elektronického 
čipu občanského průkazu. Obsahem elektronické identifikace v kontaktním elektronickém 
čipu jsou veškeré osobní údaje držitele zapsané v občanském průkazu vyjma podpisu a 
fotografie.  
 
K čl. I bodu 9  

Navrhuje se, aby občan při podání žádosti o vydání nového občanského průkazu mohl 
uvést na tuto žádost mobilní telefonní číslo nebo e-mail. Na uvedený kontakt bude občan 
informován o skutečnosti, že jeho doklad je vyhotovený a připravený k vyzvednutí na 
obecním úřadě. Kontakt uvedený na žádosti se použije pouze k jednorázovému informování 
a bude se ukládat do informačního systému evidence občanských průkazů pouze na omezenou 
dobu 60 dnů ode dne dodání občanského průkazu Ministerstvu vnitra.  
 
K čl. I bodu 10 

Navrhuje se stanovit povinnost Ministerstvu vnitra informovat občany, kteří uvedli 
mobilní telefonní číslo nebo e-mailovou adresu na žádost o vydání občanského průkazu, 
prostřednictvím textové zprávy nebo elektronické pošty o možnosti převzít si vyhotovený 
doklad na obecním úřadě s rozšířenou působností. 
  
K čl. I bodu 11 

V souvislosti s tím, že výrobce občanského průkazu bude do kontaktního 
elektronického čipu občanského průkazu zavádět identifikační certifikát, vydá Ministerstvo 
vnitra podmínky pro používání prostředků pro elektronickou identifikaci uložených 
v kontaktním elektronickém čipu občanského průkazu a doporučená bezpečnostní opatření 
spojená s používáním těchto prostředků, jejichž vydání předpokládá Prováděcí nařízení k 
nařízení eIDAS. Tyto podmínky Ministerstvo vnitra zveřejní na svých internetových 
stránkách a na portálu veřejné správy.   
 
K čl. I  bodu 12 

V souvislosti s vedením identifikačního certifikátu v kontaktním elektronickém čipu 
občanského průkazu se navrhuje upravit postup při převzetí občanského průkazu. Občan 
se může rozhodnout pro aktivaci elektronické identifikace v kontaktním elektronickém čipu. 
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V souvislosti s aktivací elektronické identifikace si občan zvolí osobní identifikační kód 
a osobní deblokační kód.   
 
K čl. I bodu 13 

V souvislosti s navrhovanou možností občana aktivovat si identifikační certifikát se 
upravuje tomu odpovídající povinnost obecního úřadu obce s rozšířenou působností umožnit 
občanovi provést tuto aktivaci. 
 
K čl. I bodu 14 a 15 

Bezpečnostní osobní kód bude využíván k prezenčnímu ztotožnění držitele 
občanského průkazu, popř. k dalším způsobům ztotožnění, které jsou ve fázi příprav. 
V souvislosti s vedením identifikačního certifikátu v kontaktním elektronickém čipu 
občanského průkazu bude využíván osobní identifikační kód a osobní deblokační kód. Tyto 
kódy si občan zvolí při převzetí občanského průkazu pouze v případě, že se rozhodne pro 
aktivaci elektronické identifikace. V případě, že aktivaci elektronické identifikace při převzetí 
občanského průkazu odmítne, bude mít možnost si je nechat aktivovat kdykoli později 
na kterémkoli obecním úřadě obce s rozšířenou působností.  
 
K čl. I bodu 16 

V souvislosti s navrhovaným rozšířením důvodů pro skončení platnosti občanského 
průkazu z důvodu hrozícího nebezpečí zneužití dat v identifikačním certifikátu v kontaktním 
elektronickém čipu jsou rozšířeny v takovém případě také důvody pro vydání potvrzení 
o občanském průkazu.  
 
K čl. I bodu 17, 18, 21 a 23 

Legislativně-technické úpravy související s bodem 16.  
 
K čl. I bodu 19 a 22 

V souvislosti s vedením identifikačního certifikátu v kontaktním elektronickém čipu 
občanského průkazu jsou rozšířeny důvody pro skončení platnosti občanského průkazu 
v případě hrozícího nebezpečí zneužití dat v identifikačním certifikátu v kontaktním 
elektronickém čipu. 
 
K čl. I bodu 26 až 28 

S ohledem na vedení elektronické identifikace v kontaktním elektronickém čipu a 
vznik nového důvodu neplatnosti občanského průkazu spojeného se zkompromitováním 
elektronické identifikace je upraven postup při vydávání potvrzení o občanském průkazu, 
zároveň také přestupek s tím související. 
 
K čl. I bodu 29 

V souvislosti s vedením identifikačního certifikátu v kontaktním elektronickém čipu 
občanského průkazu se navrhuje rozšířit údaje vedené v informačním systému evidence 
občanských průkazů o údaj, zda má držitel občanského průkazu aktivovaný identifikační 
certifikát, datum a čas aktivace, popřípadě blokace identifikačního certifikátu. Dále se 
navrhuje (v souvislosti s možností občana uvést v žádosti o vydání občanského průkazu své 
mobilní telefonní číslo nebo emailovou adresu) vést tyto údaje v informačním systému 
evidence občanských průkazů pro účely informování občana o možnosti převzetí osobního 
dokladu. 
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K čl. I bodu 30 
Vzhledem k tomu, že mobilní telefonní číslo nebo emailovou adresu sděluje občan 

pouze pro účely informování o možnosti převzít již vyhotovený doklad, navrhuje se, aby byl 
tento údaj veden v informačním systému pouze 60 dní od dodání dokladu Ministerstvu vnitra 
a poté byl odstraněn. 
 
K čl. II – přechodné ustanovení  

V souvislosti se zavedením občanského průkazu se strojově čitelnými údaji 
a s kontaktním elektronickým čipem jako povinným osobním dokladem je navrženo, aby 
dosavadní držitelé občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním 
elektronickým čipem měli možnost si jej bezplatně vyměnit za nový občanský průkaz 
s identifikačním certifikátem. Jelikož identifikační certifikát nahrává do kontaktního 
elektronického čipu výrobce, dosavadní držitelé občanského průkazu by neměli možnost 
aktivace identifikačního certifikátu využít, přestože již za tento typ občanského průkazu 
zaplatili správní poplatek.  

U občanských průkazů se strojově čitelnými údaji bez kontaktního elektronického čipu 
bude docházet k jejich výměně postupně podle potřeby. 
 
K části druhé - změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 
 
K čl. III  

S ohledem na navrhované znění § 2 písm. w) zákona o informačních systémech 
veřejné správy a o změně některých dalších zákonů a z důvodů uvedených v jeho odůvodnění 
se zobecňují typy datových zpráv obsahujících podání nebo jiný úkon. Navrhované znění 
tak předpokládá, že podání nebo jiný úkon bude možné učinit nejen s využitím přístupových 
prostředků do datové schránky, nýbrž i identifikačního certifikátu občanského průkazu, 
případně i jakéhokoliv dalšího prostředku pro elektronickou identifikaci ve smyslu 
navrhovaného § 2 písm. w) zákona o informačních systémech veřejné správy (vizte dále 
odůvodnění tohoto ustanovení). V případě přístupu se zaručenou identitou bude,  
tak jak doposud, komunikačním prostředkem elektronický portál České správy sociálního 
zabezpečení, v zájmu jednoznačnosti pravidla se však tento prostředek explicitně uvádí. 
 
K části třetí - změna zákona o cestovních dokladech 
 
K čl. IV bodu 1 

Navrhuje se, aby občanovi bylo umožněno nahlásit si při podání žádosti o cestovní pas 
nebo diplomatický a služební pas mobilní telefonní číslo nebo e-mailovou adresu z důvodu 
podání informace na uvedený kontakt, že cestovní pas je připravený k převzetí na obecním 
úřadě obce s rozšířenou působností.  
 
K čl. IV bodu 2 

Navrhuje se stanovit povinnost Ministerstvu vnitra informovat občany, kteří uvedli 
mobilní telefonní číslo nebo e-mailovou adresu na žádost o vydání cestovního pasu, 
prostřednictvím textové zprávy nebo elektronické pošty o možnosti převzít si vyhotovený 
doklad na obecním úřadě s rozšířenou působností. 
 
K čl. IV bodu 3 a 4 

V souvislosti se zavedením možnosti uvést na žádosti o vydání cestovního pasu 
mobilní telefonní číslo nebo e-mailovou adresu, je navrženo vést tyto údaje v informačním 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNA98HBV22)



8 
 

systému evidence cestovních dokladů, a to po dobu od jejich zadání při podání žádosti 
o výrobu dokladu do 60 dnů od dodání vyhotoveného dokladu Ministerstvu vnitra. 

 
 
 

K čl. IV bodu 5 a 6 
Jedná se o legislativně technickou úpravu v souvislosti s poslední novelou zákona 

o cestovních dokladech. Také pro uchovávání záznamů o přístupech do informačního systému 
evidence cestovních dokladů a evidence diplomatických a služebních pasů platí 15letá lhůta. 
Úprava čísel v ustanovení § 30b souvisí s přečíslováním odstavců v § 30. 

 
 
K části čtvrté - změna zákona o informačních systémech veřejné správy 
 
K čl. V bodu 1 

Ustanovení předně souvisí s rozšiřováním množiny agend, v nichž budou držitelé 
občanských průkazů s kontaktním elektronickým čipem moci využít funkcionality tohoto čipu 
(respektive v něm obsaženého identifikačního certifikátu občanského průkazu) 
k „samoobslužným“ úkonům, eventuálně k jednoznačné identifikaci při úkonech vůči 
orgánům veřejné moci. Dále je ustanovení reflexí na v právním řádu již reglementované 
prostředky pro elektronickou identifikaci (např. nástroje využívající přístupové rozhraní 
informačního systému datových schránek). Je i reakcí na přijetí nařízení eIDAS, respektive 
v něm obsažená pravidla stran přeshraniční elektronické identifikace.  
 

Cílem ustanovení je definovat pro potřeby právního řádu nový pojem „přístup 
se zaručenou identitou“, který by měl pokrývat všechny metody přístupu s využitím 
prostředků pro elektronickou identifikaci, tj. hmotných či nehmotných jednotek obsahujících 
osobní identifikační údaje, které se používají k autentizaci pro účely on-line služby  
(vizte čl. 3 odst. 2 nařízení eIDAS), při jejichž vydání, respektive, v souvislosti s jejichž 
vydáním byla totožnost držitele prostředku ověřena orgánem veřejné moci České republiky. 
Alternativou tohoto ověření je obligatorní či fakultativní uznatelnost prostředku 
pro elektronickou identifikaci ve smyslu čl. 6 nařízení eIDAS.  

 
Zákon o informačních systémech veřejné správy byl zvolen proto, že valná většina 

přístupů se týká právě informačních systémů veřejné správy. Měl by sehrát roli určité obecné 
platformy pro problematiku tohoto druhu přístupu a odlehčit zvláštní právní předpisy 
od zbytných, ryze technicistních ustanovení o jednotlivých typech prostředků 
pro elektronickou identifikaci (nebude-li potřeba v některém z těchto předpisů stanovit 
jedinečný prostředek pro elektronickou identifikaci, případně použití některého z obvyklých 
prostředků pro elektronickou identifikaci vyloučit).     

 
Prostředky pro elektronickou identifikaci, u kterých došlo k autoritativnímu ověření 

totožnosti jejich držitelů, by měly představovat zejména přístupové prostředky do datové 
schránky (přístupové údaje a další nástroje využívající přístupové rozhraní informačního 
systému datových schránek) a identifikační certifikát občanského průkazu obsažený 
v kontaktním elektronickém čipu.    

   
 Přístup se zaručenou identitou bude obvykle spočívat v přihlášení prostřednictvím 
prostředku pro elektronickou identifikaci k příslušnému portálu informačního systému veřejné 
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správy či elektronické aplikace nebo k „rozcestníku“ typu portálu veřejné správy. 
Po přihlášení pak bude držitel prostředku oprávněn provádět v prostředí systému či aplikace 
příslušné úkony (např. stažení výpisu údajů o své osobě).  
 
 
K čl. V bodu 2 

Jedná se o legislativně-technickou reflexi předchozího bodu, kdy dochází k přesunu 
zavedení legislativní zkratky. 
 
K čl. V bodu 3 

Ustanovení je legislativní reflexí záměru rozšířit funkcionality portálu veřejné správy  
i o možnost přístupu k tomuto informačnímu systému veřejné správy, případně jiným 
informačním systémům veřejné správy či elektronickým aplikacím, pro které portál veřejné 
správy plní úlohu „rozcestníku“, a následných informačních operací s využitím prostředků 
pro elektronickou identifikaci upravených v navrhovaném § 2 písm. w) zákona 
o informačních systémech veřejné správy. 
 
K čl. V bodu 4 

Smyslem těchto ustanovení je umožnit držiteli „uznávaného“ prostředku 
pro elektronickou identifikaci osoby samoobslužnou formou a bez nutnosti osobní návštěvy 
orgánu veřejné moci si obstarat výstupy z neveřejných informačních systémů veřejné správy 
týkajících se jeho osoby, popřípadě poskytnout takto získané výstupy nebo údaje vedené 
o jeho osobě v informačním systému veřejné správy jiné fyzické nebo právnické osobě anebo 
veřejnému orgánu. 

Držitel prostředku pro elektronickou identifikaci osoby se s jeho pomocí přihlásí 
na portál veřejné správy, zvolí příslušný neveřejný informační systém veřejné správy 
a následně mu bude vygenerován příslušný výstup (pozitivní v podobě výpisu údajů nebo 
negativní v podobě potvrzení, že v daném informačním systému veřejné správy žádného údaje 
o držiteli není) zapečetěný uznávanou elektronickou pečetí. Výstup bude mít povahu prvopisu 
(originálu), bude jej možno předkládat, respektive zasílat orgánům veřejné moci, autorizovaně 
konvertovat apod. V zásadě by mělo jít o obdobu již existující funkcionality obchodního 
rejstříku, kdy si každý může s využitím dálkového přístupu (bez identifikace a autorizace) 
vygenerovat výpis z obchodního rejstříku v elektronické podobě. 

 
K čl. V bodu 5 

Vypuštění listinné formy výpisu z daného ustanovení je vedeno snahou 
o zrovnoprávnění listinné formy s formou elektronickou, neboť o tom, zda výpis je či není 
veřejnou listinou, nemůže rozhodovat forma tohoto výpisu. Do budoucna je proto žádoucí 
hovořit pouze o výpisu, pod který se bude řadit jak jeho listinná forma, tak forma 
elektronická, která je listinné formě postavena na roveň.  
 
 
K části páté - změna zákona o dani z přidané hodnoty 
 
K čl. VI bodu 1 

S ohledem na navrhované znění § 2 písm. w) zákona o informačních systémech 
veřejné správy se zobecňují příslušné části § 82 odst. 2 zákona o dani z přidané hodnoty.  
Nově by tak žádost o přidělení oprávnění k přístupu na elektronický portál spravovaný 
Generálním finančním ředitelstvím mohla být odesílána nejen s využitím přístupových 
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prostředků do datové schránky, nýbrž i identifikačního certifikátu občanského průkazu, 
případně i jakéhokoliv dalšího prostředku pro elektronickou identifikaci ve smyslu  
§ 2 písm. w) zákona o informačních systémech veřejné správy. 
 
 
K čl. VI bodům 2 a 3 

Navrhované znění § 2 písm. w) zákona o informačních systémech veřejné správy je 
formou zobecnění dosavadního písmene b) reflektováno v rámci množiny možných přístupů 
do elektronického portálu spravovaného Generálním finančním ředitelstvím, respektive typů 
datových zpráv obsahujících přihlášku k registraci. Z formulačních důvodů je v případě 
§ 110j odst. 2 písm. b) nutno upravit celý text odstavce 2. 
 
 
K čl. VI bodu 4 

Navrhovaná změna je legislativně-technickým důsledkem změn obsažených v čl. VI  
bodech 1 až 3 (změny § 82 odst. 2, § 110j odst. 2 a § 110j odst. 3 písm. b) zákona o dani 
z přidané hodnoty). 
 
K části šesté – změna zákona o správních poplatcích 
 
K čl. VII bodu 1 

 S ohledem na skutečnost, že občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a 
s kontaktním elektronickým čipem bude povinným dokladem pro občany, navrhuje se zrušit 
správní poplatek za tento doklad.  
 
K čl. VII bodu 2 

V souvislosti s vedením identifikačního certifikátu v kontaktním elektronickém čipu 
občanského průkazu se navrhuje rozšířit důvody pro skončení platnosti občanského průkazu 
o případ hrozícího nebezpečí zneužití dat v identifikačním certifikátu v kontaktním 
elektronickém čipu. Z tohoto důvodu je třeba přidat tento bod mezi důvody pro placení 
správního poplatku. 
 
K Čl. VII bodům 3 a 4 

Jedná se o legislativně-technickou úpravu v souvislosti se zrušením správního 
poplatku za vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním 
elektronickým čipem. 
 
K části sedmé – změna zákona o nemocenském pojištění 
 
K čl. VIII 

V případě § 162 odst. 1 písm. b) zákona o nemocenském pojištění se navrhuje 
obdobná změna jako v případě zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, 
a proto lze odkázat na odůvodnění čl. III [§ 123e odst. 1 písm. b) zákona o organizaci 
a provádění sociálního zabezpečení]. 

 
K části osmé – změna zákona o základních registrech 
 
K čl. IX 
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 Smysl ustanovení zůstává nadále stejný, dochází pouze k odlišnému vymezení 
prostředku, prostřednictvím kterého je možné ověřit totožnost fyzické osoby za účelem 
získání údajů o této osobě ze základních registrů (popřípadě k poskytnutí referenčních údajů, 
které jsou o osobě vedeny, jiné fyzické nebo právnické osobě). 
  
 
K části deváté – změna daňového řádu 
 
K čl. X bodům 1 a 2  

S ohledem na navrhované znění § 2 písm. w) zákona o informačních systémech 
veřejné správy a z důvodů uvedených v jeho odůvodnění se zobecňují typy datových zpráv 
pro přihlášení do daňové informační schránky, respektive podání vůči správcům daně. 
Navrhované znění tak předpokládá, že přihlášení do daňové informační schránky či podání 
bude možné učinit nejen s využitím přístupových prostředků do datové schránky, nýbrž 
i identifikačního certifikátu občanského průkazu, případně i jakéhokoliv dalšího prostředku 
pro elektronickou identifikaci ve smyslu § 2 písm. w) zákona o informačních systémech 
veřejné správy. Komunikačním prostředkem, jímž budou datové zprávy ve smyslu § 69b 
nebo § 71 zasílány, bude nadále elektronický portál spravovaný Generálním finančním 
ředitelstvím.  
 
K části desáté – účinnost 
 

Vzhledem k nezbytnosti technických úprav se navrhuje, aby tento zákon nabyl 
účinnosti za jeden rok od publikace ve Sbírce zákonů. 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNA98HBV22)




